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 UMOWA ORGANIZACJI WARSZTATÓW URODZINOWYCH 
 

Data Warsztatów:……….……    Godzina……… do ….…….               Rodzic/ Opiekun:…………………………..…..… 

Imię jubilata…………….……………….…………….……..        Telefon: ……………..……………...……………. 

Wiek…….…..  Maksymalna liczba uczestników(bez jubilata): ..…….   

 

Potwierdzenie ostatecznej liczby uczestników, zostanie przesłane poprzez SMS do dnia.....................do 
godz. 12:00 

*Liczba dorosłych:.......  

*W okresie pandemii na terenie placówki pozostają wyłącznie rodzice jubilata/tki i rodzice, których dzieci wymagają pozostania rodzica dla poczucia 

bezpieczeństwa. Rodzice pozostający na terenie placówki zobowiązani są do noszenia maseczki.  
  

Cena warsztatów podstawowych ( 10 gości + jubilat): 550zł. Każde kolejne dziecko powyżej 1-ego r. ż.: 35zł 
 
W cenie urodzin podstawowych:  

 BAWIALNIA NA WYŁĄCZNOŚĆ  2 godziny zabawy   Opieka animatorów           

 Kawa herbata dla rodziców   Zaproszenia         Osobna sala dla rodziców         

 Dodatkowa atrakcja do wyboru (jedna) :   □ Do ustalenia telefonicznego ( najpóźniej 7 dni przed imprezą )  

 □ Skręcanie baloników     □ Wata cukrowa    □ Laurka 

 Scenariusz warsztatów do wyboru:   □ Do ustalenia telefonicznego ( najpóźniej 7 dni przed warsztatami ) 

□ Na pirackim statku  □ Świat zwierząt   □ Sportowe    □ Piłka nożna    □ Gwiezdne wojny  □ Minecraft, 

□ Kraina Lodu,   □ Lego Ninjago     □ Trolle       □Harry Potter □ Księżniczki i królewicze 

□ Psi patrol   □ Zabawy uniwersalne 

□ Propozycja własnego scenariusza: …………………………………………………………………………………… 

 Poczęstunek dla uczestników warsztatów: 

Napoje: sok jabłkowy, woda niegazowana 

Przykładowy poczęstunek: paluszki, chrupki, ciasteczka deserowe, popcorn, krakersy,prażynki, wafelki, itp. 

 

 Czy w czasie urodzin mamy przeprowadzić wręczanie prezentów?                                   □TAK   □ NIE 

 Czy urodzinki mogą zakończyć się dyskoteką? (15min tańców przy głośniejszej muzyce)                               □TAK   □ NIE 
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Dodatkowe opcje urodzinowe:  

□ Tatuaże- 100 zł     □ Skręcanie baloników- 80 zł   □ Wata cukrowa- 60 zł 

□ Pokaz wielkich baniek- 100 zł ( atrakcja zewnętrzna uzależniona od pogody ) 

□ Urodzinowa LOTERIA BALONOWA - quiz - każdy los wygrywa: 20 zł/ dziecko 

□ Piniata:         □ mała- 70 zł (do max. 14 dzieci/ kula)       □ duża- 100 zł (od 15 dzieci lub skomplikowany kształt)      

□ cukierki- 45 zł/kg                  □ cukierki we własnym zakresie 

□ Urodzinki z Klaunem Wojtkiem (baloniki, gołębie, animacje)- 250 zł 

□ Własny pomysł do wyceny…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi dodatkowe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zadatek w wysokości: ............... zł wpłacono:     
 
 
Zmiany w umowie należy wprowadzać  najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem imprezy. Organizator zastrzega 

sobie prawo odmowy wprowadzenia zmian po upłynięciu tego terminu. Nie dotyczy potwierdzenia ostatecznej ilości dzieci i 

terminu imprezy. 

  

Zobowiązuję się do przybycia na teren placówki NIE WCZEŚNIEJ niż 10  min przed godziną rozpoczęcia 
imprezy. 

  
………………………………………………………. 
Podpis osoby dokonującej rezerwacji 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Warsztatów urodzinowych Kic-Kic i akceptuję 
jego warunki. 
 

……………………………………………………………………..                                                           ………………………………………………. 
 Data i podpis osoby dokonującej rezerwacji                                                               Podpis pracownika Bawialni 


